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سازندگي و پژوهش ۸۴

و آبزيان امور دام در

¿¿¿

جمعيت پويايي خصوصيات از برخي
در (Euthynnus affinis) زرده ماهي

(خليج هرمزگان استان محدوده آبهاي
عمان) درياي و فارس

چكيده
- چنگالي (طول رابطه كردكه مشخص آبهاي اسـتان هرمزگان محدوده ۱۳۷۸، در سـال در زرده روي ماهي بر شـده تحقيق انجام
باشد. G=۰ مي /۵۶ FL+۱ /۲ قرار به آبشش) آن -دور چنگالي (طول رابطه و W=۰ /۰۵۳×۱۰-۳ FL۲ /۷۱ به صورت اين ماهي ( وزن
استان آبهاي در يكساني از پراكندگي ماهي اين و نبوده يكسـان سـال هاي ماه صيد در ميزان كه آن بود صيد بيانگر آمار بررسـي
هـاي شاخـص باشد. مي ارديبهشت در آن صيد بـيشــتـرين و بـوده آن منطقه بـندرلـنگـه اصلي صيدگاه . نيسـت برخوردار
كل و طبيعي، صيادي مير و مرگ هاي شاخص بهدست آمدند. و سـانتيمتر ۹۴ و (year-۱)۰/ ۵۳ به ترتيب  گونه اين L رشــد K و∞

آمد. بهدست ۰/ مذكور ۷۴ اين ماهي طي سال برداري از بهره ضريب و Z=۲/ ۵۶ برآورد گرديدند. F=۱ /۹  M=۰ /۶۶ ترتيب، به
ودرياي فارس خليج صيد، ماهي زرده، اسـتان هرمـزگان، و مير، ضريب بهرهبرداري، مـرگ رشـد، شـاخصهاي : كلمات كليدي

عمان.

Pajouhesh & Sazandegi  No 60 pp: 84-89

A study on population dynamics of Kawakawa (Euthynnus affinis)
in Hormuzgan province waters (Persian Gulf and Oman Sea).
By: M. Darvishi ; S. Behzadi ; A. Salarpur. Experts in Management of Stocks Persian Gulf and Oman Sea Ecological 
Research Institute - Bandar Abbas-Iran.
This paper present results of a study on stock of Kawakawa (Euthynnus affinis) in the Persian Gulf & Oman Sea 
(Hormuzgan marine waters) in 1378. Fork  length-weight and Forklength - Girth length relationships were W=0.053E-
03L2.71 and G=0.56FL+1.2 respectively.Catch analysis showed that catch value were significantly monthly and by 
landing places.Major landing place was Lengeh and Peak of fishing obtained in May. The Length infinity and growth 
coefficient were estimated 94cm and 0.53( /yera). Natural mortality, fishing mortality and total mortality were obtained 
M=0.66, F=1.9 and Z=2.5 6 respectively and exploitation coefficient was 0.74 in this year.
Keywords: Growth parameters, Mortality rate, Exploitation coefficient, Catch, Kawakawa, PersianGulf & Oman Sea.
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عمان بندرعباس  درياي خليج فارس و  پژوهشكده اكولوژي
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و سازندگي ۸۵پژوهش

روشها و مواد
طول ــاس اس بر ــي بررس ماهيان زرده مورد طولي ــي فراوان ــات اطالع
از استفاده آبشش با دور طول و سنجي زيست كش ــط خط توس چنگالي۳،
ماهيان بر شدند. وزن اين گيري اندازه متر ــانتي س يك دقت با و نواري متر
توزين گرم ۵۰ دقت با اي كفه يك ترازوي از ــتفاده اس با كيلوگرم ــب حس
هرمزگان استان در تخليه صيد عمده منطقه ــه س از كه اطالعات اين ــد. ش
از ــور ماهانه بط ــده بودند، آم ــت بهدس ( ــك، بندرلنگه جاس (بندرعباس،

شدند. جمع آوري ۱۳۷۸ ماه اسفند تا فروردين
طبقه متري ــانتي س سه طولي هاي ــته در دس آمده ــت بدس اطالعات
افزاري برنامه نرم ــتفاده از اس با ومير مرگ و ــد ــاخص هاي رش و ش بندي
وان رشد معادله ــاس براس رشد هاي ــاخص ش ــدند. ش FISAT (۶) تعيين
آمد Responses بهدست surface analysis و بكارگيري روش برتاالنفي

Lt= L∞(۱-exp(-K(t-t ))) :(۹) است ذيل آن بهقرار رشد معادله كه
ساير آمده (∞K,L) با ــت بهدس رشد ــاخصهاي ش ــه مقايس منظور به
اين رابطه شد(۹). ) استفاده مونرو( في از آزمون زمينه، اين در پژوهشها
مي باشد(۹). ( ) =Ln (K)و + ۲Ln (L ∞) مي باشد صورت به آزمون

محاسبه ذيل معادله و براساس روش پائولي (M)به طبيعي مير و مرگ
گرديد(۶):

Ln(M) = ۰ /۰۱۵۲-۰ /۲۷۹Ln (L∞)+۰ /۶۵۴۳Ln (k) ۰ /۴۶۳Ln (T)
ــت بدس طبيعي مير مرگ و زرده ماهي اي بودن گله ماهيت ــت عل به
سطحي حرارت ــط درجه متوس T فوق رابطه در ــد. ش ضرب ۰/ ۸ آمده در

باشد. مي آب ساليانه
Length converted catch روش بكارگيري ــا ب (Z) كل مير و مرگ

شد(۶). F=Z-M محاسبه ازمعادله (F)نيز صيادي مير و و مرگ curve
آمد. به دست F /Zرابطه از ماهي اين گرفته صورت برداري بهره ضريب
Excel افزاري نرم برنامه از ــتفاده اس با ( -وزن چنگالي (طول رابطه تعيين

مقدمه
كرده تبديل جهان آزاد فرد درآبهاي ــه ب منحصر مناطق از يكي به را آن عمان درياي و فارس خليج در آبزيان ــاي مختلف ــه ه گون ــوع تن
مختلفي ابزارهاي برخوردارند. پروتئين دريايي تأمين در اي ويژه اهميت از (Scombridae) ماهيان خانواده تون گونهها، اين ميان از . است
روش استفاده از ايران به اسالمي جمهوري آبهاي معموال در آنها ميان از كه شود مي جهان بكارگرفته نقاط اقصي در ماهيان تون صيد جهت
بهتر بتوانند كه به دنبال محيطي هستند غالبًا ماهيان تون مي شود. پرداخته صنعتي صيد در اي۲ پياله تور و سنتي درصيد ــطح۱ ــگير س گوش
شود(۲). مي تراكم آنها كاسته از آن افزايش با كه بهطوري است ماهيان تون ــار در انتش مهمي آب عامل حرارت درجه و ــت كنند زيس آن در
درياي و فارس خليج آبهاي در ماهيان تون مهم نسبتًا هاي ازگونه Kawakawa انگليسي و نام Euthynnus affInIs علمي با نام زرده ماهي
هرمزگان استان سنتي صيد در ماهيان صيد تون بيشترين ميزان هوور، ماهي از صيد پس لحاظ ميزان از ماهي اين رود. مي شمار به عمان
الجزاير جزاير ومجمع اطراف در همچنين هند و و اقيانوس آرام اقيانوس غرب آبهاي گرم در سراسر زرده ماهي اختصاص ميدهد(۱). بخود را
مي يافت خشكي نزديك و ــاحلي س درمناطق بيشتر و وسيع هاي بصورت لكه ها زرده الرو ــترش گس ــود(۲). ميش يافت ــها در اقيانوس واقع
در پاكستان سواحل تا فارس خليج در بوشهر از ايران آبهاي در زرده مي رسد(۵).ماهي متر سانتي ۱۰۰ به ماهي اين طول حداكثر شود(۱۲).
اين مي باشد. فوريه تا نوامبر هاي در ماه خليج فارس، تا بندرلنگه در ــهر بوش بندر از گونه اين ــترين تمركز ــود. بيش ش مي عمان يافت درياي
گردد(۱۲).الزمه بازمي خليج فارس به زمستان در دوباره و شده صيد سپتامبر تا آوريل از عمان درياي كناره شمالي در بندرجاسك در گونه
هاي شاخص خصوصًا و عوامل جمعيت آن درمورد و مستمر كافي اطالعات آبزي، داشتن يك ذخاير از پويا و مناسب برداري بهره و مديريت
به مي باشد عمان درياي و فارس خليج اكولوژي كارشناسان پژوهشكده تالش حاصل كه مقاله . اين است پويايي شناسي جمعيت به مربوط

۱۳۷۸ ميپردازد. سال در آبزي اين مورد در شده ياد هاي برخي ازشاخص بررسي

-طول چنگالي (طول رابطه و (۴) w=a.(FL)+bتواني معادله ــرد كارب ۹۷ و
آبشش) طول دور G=a.(FL)+b خطي معادله از ــتفاده اس با ــش ) آبش دور

بهدست آمدند.
و منطقه تفكيك به ــه گون اين ــنتي صيد س ميزان به مربوط ــات اطالع
ــط معاونت توس كه صيد آمار افزاري نرم برنامه بكارگيري از ــال، س ماههاي
تحليل و تجزيه در ــد. ش اخذ ــده، گردي طراحي ماهيگيري ــادر بن و ــد صي
آزمون مقايسه و واريانس آناليز آماري هاي ــت تس آمده از بدست اطالعات
و هرمزگان استان آبزي در اين از موجود شد. كوهورتهاي استفاده ميانگين

گرديد(۹). برآورد Bhattacharya's method روش از مذكور سال طي

نتايج
زيستي شاخصهاي الف-

مورد ۱۳۷۸ ــال س هاي ماه زرده طي ــي ماه عدد ۱۹۶۳ ــوع مجم در
ماهي و بزرگترين ــي كوچكترين بررس اين در گرفتند. قرار سنجي ــت زيس
طولي تركيب فراواني نمودار- ۱ بودند. ــانتيمتر ۸۶ س و ۲۶ به ترتيب زرده
اند، شده بندي دسته سانتيمتري ــه س در طبقه بنديهاي كه اين ماهي را
رابطه ماهيان، اين وزني برخي از ــنجي طولي و ــت س دهد.زيس ــان مي نش
( ــش آبش دور - چنگالي خطي (طول و رابطه ( وزن - چنگالي (طول تواني

.(۱ (جدول - داد نشان ذيل به صورت را
مير و مرگ رشد شاخص هاي ب-

روش  بهكارگيري و ماهانه شده بندي طبقه طولي فراوانيهاي از ــتفاده اس با
K، L∞ رشد شاخصهاي (Responses surface analysIs) ذكرشده
گروههاي در ماهي زرده رشد و سن آمدند. نمودار- ۲ منحني ــت بهدس tºو

دهد. مي نشان را طولي مختلف
از  برخي -ب ــدول (ج ــد. گردي ــبه /۸ محاس ۵ ــا ب ــر براب ــد رش ــاخص ش
مختلف اقيانوس آبهاي در را اين ماهي از آمده ــت بهدس رشد ــاخصهاي ش

۱۳۸۲ پاييز ،۶۰ شماره
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سازندگي و پژوهش ۸۶

نشان ميدهد). هند
درجه متوسط قراردادن و (۲ (نمودار- آمده به دست ارقام از استفاده با
مرگ هاي سانتي گراد شاخص برابربا ۲۶ درجه ساليانه سطحي آب حرارت

(جدول-۲). آمد به دست برداري بهقرار زير بهره ضريب و مير و
صيادي و صيد ج-

مي  ۲۱۸۵ تن بر بالغ ۱۳۷۸ طي سال زرده ماهي ــنتي س صيد ميزان
به ــتان هرمزگان اس مختلف را در مناطق صيد اين ميزان ۳- جدول گرديد.

«آمارصيد»). برنامه از دهد(منتج مي نشان سال هاي ماه تفكيك
ميزان لحاظ از ــال هاي س ماه كه بين داد ــان نش واريانس آناليز آزمون
مذكور در گونه صيد اوج به طوري كه وجود دارد داري معني اختالف ــد صي
(جدول- آمد بهدست صيد ساليانه كل ۳۰ درصد از بيش با ماه، ارديبهشت
نيز ٪۹۵ اطمينان ضريب ــا ب (Z) ميانگين اختالف آزمون ــري ۳). بهكارگي
با بندرلنگه منطقه بين ماهانه ــط صيد از نظرمتوس را،  داري معني اختالف

داد (جدول -۴). نشان ساير مناطق استان
د-كوهورت

Bhattacharya تعداد روش از ــتفاده اس و فراواني اطالعات ــاس براس
طولي هاي ميانگين ترتيب با به كوهورت چهار
ماهي ــر از اين مت ــانتي س ۸۳ و ۶۲ ،۵۰ ،۳۵
هرمزگان ــتان اس آبهاي در ــور مذك ــال س طي

مشاهده گرديد.

بحث
منطقه ــاي تون در ه گونه از يكي زرده ــه گون
آن اسمي صيد ميزان ميرود. بهشمار هند اقيانوس
بر بالغ مذكور و در منطقه ميالدي ۱۹۹۷ ــال س در
غرب در كه ــورهايي كش گردد(۷). مي تن ۷۷۴۴۵
ماهي اين صيد به فائو) ۵۱ (منطقه ــد اقيانوس هن
ايران، مالديو، عمان، هند،  ــه، فرانس اريتره، از: عبارتند مي ورزند ــادرت مب
عربي متحده امارات جنوبي، آفريقاي سيشل، سعودي، عربستان ــتان، پاكس
۴۸) هند از ايران پس ــالمي اس جمهوري ميالدي ــال ۱۹۹۷ در س . يمن و
در بين را جايگاه بهترين ــده، ش انجام صيد كل درصد صيد) با ۲۱ ــد درص

. است منطقه داشته اين در ياد شده كشورهاي
صنعتي شناورهاي ــط ماهي توس اين بر صيد مبني ــي گزارش هيچگونه
با ماهي اين صيد اما (۱) ــده است نش ارائه ــاحل ايران س از دور در آبهاي و

ميگيرد(۷). صورت تايلند خليج در پورساين روش از استفاده
۱۳۷۸ حدود ــال س هرمزگان طي ــتان اس در صيد ماهي زرده ــزان مي
درصد ۱۳ حدود مقدار اين .(۳ - ــدول ــت (ج اس گرديده برآورد ۲۱۸۵ تن
با مقايسه در كه دهد مي تشكيل ــتان را اس ــنتيتون ماهيان اين س صيد از
كمتري برخوردار مقدار (۱) از ــن ت ۲۶۸۵ (حدود ۱۳۷۷ ــال س صيد ميزان
تحليل و ــه تجزي و پايش به صيد نياز ــاليانه س ــانات نوس ــي بررس . ــت اس
منطقه كل ــادي در و صي ــي هيدروبيولوژيك ــي، ــت محيط زيس ــات اطالع
به كه اين منطقه دارد ذينفع در ــورهاي كش و عمان درياي و فارس خليج
منطقه اي پژوهشهاي انجام ــادالت و تب اين موجود، محدوديتهاي ــت عل

(صيد ماهي زرده طولي -۱: تركيب نمودار

در آبهاي محدوده استان هرمزگان سنتي)

۱۳۷۸ عمان) درياي و (خليج فارس

ماهي رشد شاخصهاي و منحني :۲ - نمودار

هرمزگان استان محدوده آبهاي در زرده

۱۳۷۸ درياي عمان) (خليجفارس و

پويايي... خصوصيات از برخي
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و سازندگي ۸۷پژوهش

قرار دارد. پاييني بسيار سطح مشترك در
ماهي اين صيد مختلف مناطق و ــا ه ماه بين دار اختالف معني ــود وج
آن صيد اوًال كه است نكته اين مؤيد و۴) ۳ (جدولهاي هرمزگان ــتان اس در
استان مناطق مختلف در آن تراكم ثانيًا و بوده سال و فصول ها ماه تابعي از

. است آبزي بودن ذخاير اين بيانگر مهاجر تا حدي باشد كه مي متفاوت
اين صيد اصلي مناطق از صيد، درصد ۷۶ از بيش با بندرلنگه ــه منطق
در ماهي اين ــده عم هاي صيدگاه .(۳ (جدول- ــود ش مي ــوب محس ماهي
ــي وابوموس كوچك بزرگ و تنب فارور، جزاير آبهاي اطراف را منطقه ــن اي
از يكي در ــوال معم و بوده ــت در ارديبهش آن صيد دهد. اوج ــي ــكيل م تش
در (۳) زاده طالب . برخوردار است صيد كمترين ميزان از زمستان ماههاي
به و۷۵ ۷۴ ــالهاي س طي اين گونه روي ذخاير بر داده ــي هاي انجام بررس
مناطق در ماهانه صيد ميزان ــه مقايس رسيد. زمينه اين در ــابهي مش نتايج
فصول بهار در زرده هاي ماهي گله كه احتماال دهد مي نشان استان مختلف
درفصول كرده و مهاجرت فارس و خليج عمان درياي آبهاي ــتان به تابس و
دارند. فارس خليج آبهاي در و مهاجرت زندگي به تمايل زمستان، و پاييز

صورت به ( وزن - چنگالي (طول تواني رابطه پژوهش اين در
.(۱- ــدول (ج ــد آم ـــت ــه دس ب W=۰ /۰ /۵۳x۱۰-۳ (Fl)۲ /۷۱
يمن كشور آبهاي در زرده ماهي براي را رابطه اين (۸) Shaher saeed
در ارائه نمود. W=۰ /۰ /۵۳x۱۰-۳ (Fl)۲ صورت ۸۳/ به عدن ) (خليج
متفاوت، بلكه هاي گونه ــا در تنه نه b a و مقادير ( وزن - (طول ــه رابط
مي را اختالف اين علت دارند. تفاوت يكديگر با نيز ــان يكس گونه هاي در
فيزيولوژيك شرايط محيطي، زيست پارامترهاي فصلي، ــانات نوس به توان
ــبت باروري ماهي نس مراحل جنس، تغذيه و آوري، در زمان جمع ماهي
برانش معموال دور گوشگير، تور از استفاده هنگام در كه آنجا از داد(۴).
ــگير مي شود اصطالحًا گوش وماهي گرفته قرار تور هاي ــمه چش در ماهي
حائز لحاظ از اين (۱ ــدول- (ج دوربرانش) - چنگالي ــول رابطه (ط ــذا ل
ــي اين ماهي جنس بلوغ اندازه اولين تعيين صورت در كه ــت اس اهميت
تلفيق آن با ) و ــه نگرفت صورت ــران اي ــاحلي آبهاي س در تا كنون ــه (ك
براي برداشت پويا را گوشگير تور چشمه بهترين توان مي رابطه مذكور، 

ــود. ــه نم ــي  ارائ ــن  ماه اي ــر از ذخاي
آمده بدست هاي رشد از شاخص حاصل مقدار

ــام  انج ــات مطالع ــي از برخ ــا  ب (K=۰ /۵۳( /year) ,L∞ =۹۴cm)
(۹)Sparre ــابهت دارد مش ( -ب (جدول زرده ماهي ذخاير روي بر ــده ش
يكساني رشد عملكرد از مختلف جاهاي در ــان هاي يكس ميداردگونه بيان
دارند. هاي مشابهي كه آنها  است اين بدين معني ــتند و هس برخوردار
مسلم آنچه نشده اما داده ــابهت مش اين ميزان مورد در هيچگونه توضيحي
انجام بيانگر صحت ــدي ح يكديگر، تا ــن مقادير به اي ــت، نزديك بودن اس

abرابطه
تعداد

مشاهدات
ضريب

تشخيص

/۰۵۳طول چنگالي- وزن ۰×۱۰-۳۲/  ۷۱۱۵۸۱۰/ ۹

دور – چنگالي طول
آبشش

۰/  ۵۶۱/ ۲۱۵۰۵۰/  ۷۸

(M) مير طبيعي مرگ و (F) مير صيادي مرگ و (Z) كل مير مرگ و بهرهبرداري ضريب

۰/  ۶۶ ۱ / ۹ ۲/  ۵۶ ۰/  ۷۴

وجود طولي فراوانيهاي باشد. رشد مي هاي شاخص آوردن ــت بدس عمليات
نشان داد. هرمزگان در آبهاي استان ماهي را اين از چهار كوهورت

در ــانتي متر س اندازه بين ۱۲-۳۲ زرده هاي در صيد درصد ــترين بيش
طولي ماهيان صيد فراواني اند. شده پورساينرهاصيد ــيله و بوس تايلند خليج
ازگوشگير استفاده دهد كه مي ۱) نشان هرمزگان (نمودار- استان در ــده ش
باشد. بيشترين مي جوان هاي زرده صيد عدم جهت روش مناسبي ــطح، س
سانتي ۵۵-۷۰ بين هايي اندازه داراي درصد) ۶۵) زرده ماهيان صيد درصد
هند دراقيانوس زرده ــي ماه بر روي ــده ش انجام مطالعات از بوده اند. ــر مت
۴۳ تا ۳۳ ــاله، يكس ــانتيمتر س ۳۳ تا ۲۵ طول هاي كه ــده ش نتيجه چنين
در اين باشند(۱۲). مي ساله سه ۶۵سانتي متر تا ۵۲ و ساله دو متر سانتي
۳۱ تا ۳۹سانتي طولهاي در هرمزگان ــتان زرده اس ماهيان كه ــت حالي اس
ساله سه متر سانتي ۷۵ تا ۶۶ و ساله دو متر سانتي ۶۲ تا ۴۶ يكساله، متر
متفاوت هاي گروه از ناشي اختالف، اين احتماالعلت ــتند (نمودار- ۲). هس

. است مناطق در اين شده صيد طولي
شاخصهاي با مقايسه در ۱۳۷۸ در سال آمده به دست (M, F, Z) مقادير
بيانگر M=۰، F=۳/۵ ، (z=۲/۸)  (۲) ،۱۳۷۷ ــال، در س ماهي مير اين و مرگ
بهره بودن ضريب اماباال باشد. مي ۱۳۷۸ ــال س در و مير مرگ ضرايب كاهش
در ماهي اين اي كرانه ذخاير از بيشتر ــت برداش دهنده ــان نش (۰/ ۷۴) برداري

مي باشد. هرمزگان استان سواحل
ناميده حد۵ از بيش صيد /۰،  اصطالحًا ۵ بهره برداري بيش از ــب ضري
به مناسب تنها برداشت و بكارگيري ــود مي ش
حال ــد (در صي مديريت كه، ــت دليل اس ــن اي
ــت اس معني بدين اين و بوده ــويقي تش حاضر)
مسير در واقع ــورهاي تالش كش ــترين بيش كه
از ذخاير برداشت بيشتر گونه ها، مهاجرت اين
دور، اي نه چندان ــد كه درآينده باش مي آنان

كند. مي ايجاد را ناپذيري جبران صدمات

سپاسگزاري
اكولوژي پژوهشكده معاونت و مديريت بيدريغ زحمات از ــيله بدينوس
مهندس كيمرام، دكتر كامراني، دكتر ــان وآقاي عمان درياي و فارس ــج خلي
علي صبحاني صفائي، مهندس ثمالي، مهندس پور،  توكلي دهقاني، مهندس
كه خانم روشن سركار و شيالت هرمزگان بنادر ماهيگيري صيد و مديريت و

ميگردد. تشكر تقدير و گرديدند متقبل مقاله را تايپ زحمت

آبشـش) دور و (طول چنگالي- وزن) چنگالي- (طول روابط b حاصل از و a مقادير جـدول۱:

عمان) ۱۳۷۸ درياي فارس و (خليج هرمزگان استان آبهاي محدوده در ماهي زرده

محدوده استان آبهاي در زرده ماهي بهرهبرداري ضريب و مير مرگو هاي جدول۲: شاخص
۱۳۷۸ عمان) درياي و فارس هرمزگان(خليج

۱۳۸۲ پاييز ،۶۰ شماره
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سازندگي و پژوهش ۸۸

منطقه
ماه

بندرعباس بندرلنگه بندرجاسك قشم ميناب درصد

فروردين ۵ ۱۴۷ ۳ ۲ ۵ ۱/ ۳

ارديبهشت ۳۲ ۴۴۰ ۱۳ ۱۶۰ ۱۶ ۳۰/ ۳

خرداد ۴۳ ۳۸ ۱۳ ۹۵ ۰/ ۹ ۸/ ۷

تير ۰ ۲۳ ۱۴ ۰ ۶ ۲

مرداد ۰ ۲ ۲۲ ۰ ۴ ۱/ ۳

شهريور ۰ ۸۸ ۹ ۰ ۵ ۴/ ۷

مهر ۰ ۳۱۱ ۹ ۰/ ۵ ۰/ ۲ ۱۴/ ۷

آبان ۰ ۲۶۷ ۱۵ ۴ ۲۵ ۱۴/ ۲

آذر ۰ ۱۱۸ ۰/ ۶ ۰ ۰/ ۴ ۵/ ۴

دي ۰ ۲۰ ۰/ ۲ ۰/ ۲ ۰ ۰/ ۹

بهمن ۰ ۱۹۳ ۰ ۰ ۰ ۸/ ۸

اسفند ۷ ۱۵۳ ۲ ۰ ۶ ۷/ ۷

درصد ۴ ۷۶/ ۲ ۴/ ۷ ۱۲ ۳/ ۱

۲واريانس۱مناطق (۲-۱) ۱واريانس Zميانگين۲ميانگين

بندرلنگه /۱بندرعباس- ۹۶×۱۰ ۸۱/ ۷۹ × ۱۰ ۱۰۷۲۸۴/ ۵۱۳۸۷۴۸/ ۳* ۳/  ۳
بندرجاسك /۱بندرعباس- ۹۶×۱۰ ۸۴/ ۸×۱۰ ۷۷۲۸۴/ ۵۸۴۷۶/ ۳۰/  ۲۶

قشم /۱بندرعباس- ۹۶×۱۰ ۸۲/ ۴۱ × ۱۰ ۹۷۲۸۴/ ۵۲۱۸۲۶/ ۷۰/  ۹۸
ميناب /۱بندرعباس- ۹۶×۱۰ ۸۵/ ۱ × ۱۰ ۷۷۲۸۴/ ۵۵۷۰۴۰/  ۳۴
جاسك ۷۹ /۱بندرلنگه- × ۱۰ ۱۰۴/ ۸×۱۰ ۷۱۳۸۷۴۸/ ۳۸۴۷۶/ ۳*۳/ ۳۶
قشم – ۷۹ /۱بندرلنگه × ۱۰ ۱۰۲/ ۴۱ × ۱۰ ۹۱۳۸۷۴۸/ ۳۲۱۸۲۶/ ۷*۲/ ۸
ميناب ۷۹ /۱بندرلنگه- × ۱۰ ۱۰۵/ ۱ × ۱۰ ۷۱۳۸۷۴۸/ ۳۵۷۰۴*۳/ ۴
قشم – /۴جاسك ۸×۱۰ ۷۲/ ۴۱ × ۱۰ ۹۸۴۷۶/ ۳۲۱۸۲۶/ ۷۰/  ۹۳

ميناب – /۴جاسك ۸×۱۰ ۷۵/ ۱ × ۱۰ ۷۸۴۷۶/ ۳۵۷۰۴۰/  ۹۶
- ميناب /۲قشم ۴ × ۱۰ ۹۵/ ۱ × ۱۰ ۷۲۱۸۲۶/ ۷۵۷۰۴۱/  ۱۲

هرمزگان۱۳۷۸ استان  آبهاي در ماه منطقه و تفكيك زرده به ماهي صيد درصد ميزان و جدول۳:

تن) به (ارقام ماهيگيري) و بنادر صيد صيد» معاونت «آمار برنامه از (برگرفته

(٪۹۵ (ضريب اطمينان هرمزگان۱۳۷۸ استان آبهاي در زرده ماهي صيد ميزان ميانگين اختالف آزمون حاصل از نتايج جدول۴:

بودن اختالف است. دهنده معنيدار نشان *   

پويايي... خصوصيات از برخي
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و سازندگي ۸۹پژوهش

ها پاورقي
1-. Drift Gillnet
2. Purse Seine 
3.Fork Length 
4. Nominal Catch
5. Over Fishing

استفاده: مورد منابع
ــتان اس ماهيان تون از گونه ۵ ــر ذخاي ــي ــزارش بررس گ .۱۳۸۰ ، م ــي، ۱- درويش
(پژوهشكده عمان درياي ــيالتي ش تحقيقات مركز ــارات انتش .(۷۸-۷۷) هرمزگان

. ۹۲ص درياي عمان). و خليج فارس اكولوژي
ــارات ايستگاه ماهيان. انتش ــتي تون زيس ــي بررس گزارش .۱۳۷۱ ،. ح ــوقي، ش -۲

. ۷۵ص (چابهار). دور آبهاي تحقيقات
استان تون ماهيان از گونه ۱۳۷۶. گزارش بررسي ذخاير ۵ ،. .ع زاده، س طالب -۳

. عمان درياي شيالتي مركزتحقيقات .(۷۵-۷۴) هرمزگان

4- Biswas, S. P., 1993. Manual of methods in fish biology. Asian 
publishers.
5- Fischer, W. & G. Bianchi, 1984. FAO species indentification sheets 
for fishery purposes(Volume IV).

محقق (محققين) نام منطقه بررسي و مقدار شاخصهاي رشد

Supongpan and sailkliang
(۱۹۸۷) (۱۰)

تايلند خليج
Gulf of Thailand

K=۲/۲۳  L∞=۵۵/۱
۸/۸=  =۰/۰۱۵

Yesaki (۱۹۸۹) (۱۱)
(Monthly interval)

تايلند خليج
Gulf of Thailand

K=۰/۵۶  L∞=۷۶
=۸/۸    = -

(۱۳۷۶) زاده طالب
(۳)

عمان ودرياي فارس خليج
Persian Gulf & Oman Sea

K=۰/۶۹  L∞=۸۶
=۸/۵    = -

درويشي (۱۳۸۰)
(۲)

عمان ودرياي فارس خليج
Persian Gulf & Oman Sea

K=۰/۶۹  L∞=۹۲
=۸/۶    = -

(Shaher Saeed (۱۹۹۵)
(۸)

Coast of Yemen
يمن سواحل

K=۰/۲۳ L∞=۹۲/۱
=۷/۶    = -

       

6- Gayanilo, F. C. ; Jr. P. Sparre ; D. Pauly, 1995. The FAO-ICLARM 
Stock Assessment Tools(FISAT) user’s guide. No.8. Rome. ITALY.
7- IOTC, 1998. Data summary. Indo-pacific tuna. De. Mgt. 
Programme.
8- Shaher Saeed, S., 1995. Biology and status of tuna in Yemen. 
Proceeding of the sixthexpert consultation on Indian ocean tunas 373p. 
Colombo ; Srilanka, 1995.
9- Sparre, P., 1992. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 
1-Manual, 375P.,FAO.Rome, Italy.
10- Supongpan, S. and P. Saikliang, 1987. Fisheries stutus of tuna 
purse seiners (usingsonar) in the Gulf of Thailand in 1983. Rep. Mar. 
Fish. Div. Dep. Fish. Bangkok, 3:78P.
11- Yesaki, M., 1989. Estimate of age and growth of Kawakawa, 
longtail tuna and frigate tunafrom the Gulf of Thailand based on length 
data, Indo-Pac.Tuna Dev. Mgt Promramme.IPTP /89 /gen/17:94-108.
12- Yesaki, M., 1994. A review of the biology and fisheries for 
Kawakawa (Euthynnus affinis)in the Indo-Pacific region. pp.1-51, 
In: Shomura R. S., J. Majkowski and S. Langi,Interaction pacific tuna 
fishereis, 439P., FAO, Rome, Italy.

ذخاير اينگونه روي شده بر انجام مطالعات از برخي در زرده ماهي و مقدار ب: شاخصهايرشد جدول

است. شده برآورد مقايسه نويسندگان و جهت توسط مقادير  ٭:
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